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Pondělí 20.6.2022
chléb, 50g.pomazánka salámová, čaj ovocnýsnídaně
obsahuje alergeny: 01,07,10

1ks houska, flora 20 g., mlékopřesnídávka
obsahuje alergeny: 01,07

polévka česneková s bramborem, chléb, čaj ovocnýpolévka
obsahuje alergeny: 01,06,09

segedínský guláš, houskové knedlíky (kynuté), džus - ovocné koncentrátyoběd
obsahuje alergeny: 01,03,04,06,07,09,10,12

1ks marilka, čaj ovocnýsvačina
obsahuje alergeny: 01,06,07,08

zeleninové rizoto III / 135, chléb, čaj ovocnývečeře 1
obsahuje alergeny: 01,07

chlebíček šunkový se salátem 80g, čaj ovocnývečeře 2
obsahuje alergeny: 01

Úterý 21.6.2022
2ks rohlík 43g., sýr tavený 50g., grankosnídaně
obsahuje alergeny: 01,06,07

1ks makovka / podkova / 60g., čaj ovocnýpřesnídávka
obsahuje alergeny: 01,07,11

bramborový krém s cizrnou, chléb, čaj ovocnýpolévka
obsahuje alergeny: 01,07,09

ledvinky dušené na cibulce (vepř.,hovězí), dušená rýže, džus - ovocné koncentrátyoběd
obsahuje alergeny: 01

meloun, čaj ovocnýsvačina
kaše z ovesných vloček se skořicí, čaj ovocnývečeře 1
obsahuje alergeny: 01,07

chléb, salám gothaj, čaj ovocnývečeře 2
obsahuje alergeny: 01

Středa 22.6.2022
chléb, 50g.dobrá sardinková pomazánka 142/1 PR, čaj ovocnýsnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,04,06,07,10

1ks rohlík 43g., termix, čaj ovocnýpřesnídávka
obsahuje alergeny: 01,06,07

zelná polévka s klobásou, chléb, čaj ovocnýpolévka
obsahuje alergeny: 01

smažený sekaný řízek se sýrem, brambory, okurka sterilovaná, džus - ovocné koncentrátyoběd
obsahuje alergeny: 01,03,04,06,07,09,10

chléb, 20g.sýr plátkový, čaj ovocnýsvačina
obsahuje alergeny: 01,07

fazolové lusky na smetaně s koprem 20209, bageta, čaj ovocnývečeře 1
obsahuje alergeny: 01,07

croissant, čaj ovocnývečeře 2
obsahuje alergeny: 01,03,05,06,07,08,11
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Čtvrtek 23.6.2022
chléb, máslo, uzená sýrová roláda Gizycko, kakaosnídaně
obsahuje alergeny: 01,06,07

1ks houska, játrová cihla, čaj ovocnýpřesnídávka
obsahuje alergeny: 01

fazolová polévka, chléb, čaj ovocnýpolévka
obsahuje alergeny: 01,07

kuřecí nudličky na kari, dušená rýže, džus - ovocné koncentrátyoběd
obsahuje alergeny: 06,07,09,12

jablko, čaj ovocnýsvačina
gratinované rybí file, brambory, čaj ovocnývečeře 1
obsahuje alergeny: 04,07,10

1ks bobík  mléko 250 mlvečeře 2
obsahuje alergeny: 07

Pátek 24.6.2022
chléb, máslo,50g. salám junior, čaj ovocnýsnídaně
obsahuje alergeny: 01,07

jahodový koktejl, houskapřesnídávka
obsahuje alergeny: 01,07

polévka drůbková s nudlemi, chléb, čaj ovocnýpolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

moravský vrabec, dušený špenát, bramborové knedlíky 21014, džus - ovocné koncentrátyoběd
obsahuje alergeny: 01,03,04,06,07,09,10

bulka se sýrem 60g., čaj ovocnýsvačina
obsahuje alergeny: 01,07

nudle s mákem, čaj ovocnývečeře 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

sýr tavený Hochland 90g., chléb, čaj ovocnývečeře 2
obsahuje alergeny: 01,07

Sobota 25.6.2022
1/3 ks závin makový 380g., bílá kávasnídaně
obsahuje alergeny: 01,07

polévka pórkovápolévka
obsahuje alergeny: 07

čočka smetanová, uzená rolovaná plec,bandury, chléb, čaj ovocnýoběd
obsahuje alergeny: 01,07,09

chléb, máslo, tuňák, čaj ovocnýsvačina
obsahuje alergeny: 01,04,06,07

studentské špagety, chléb, jablko, čaj ovocnývečeře 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

chléb, salám vysočina, čaj ovocnývečeře 2
obsahuje alergeny: 01

Neděle 26.6.2022
celerová pomazánka z vejci RO 34, chléb, čaj ovocnýsnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,07,09,10
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hovězí polévka s nokypolévka
obsahuje alergeny: 01,03,06,07,09

smažený sýr, hranolky bramborové, tatarská omáčka,chléb, čaj ovocnýoběd
obsahuje alergeny: 01,03,07

jablkový koláč , čaj ovocnýsvačina
obsahuje alergeny: 01,07

masový nákyp II / 195, hořčice, okurka sterilovaná, chléb, čaj ovocnývečeře 1
obsahuje alergeny: 01,03,07,09,10

chléb, paštika 43g., čaj ovocnývečeře 2
obsahuje alergeny: 01,06,07,08
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Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Vejce                         
Ryby                          
Arašídy (podzemnice olejná)   
Sójové boby (sója)            
Mléko

08 
09 
10 
11 
12

Ořechy, mandle, pistácie      
Celer                         
Hořčice                       
Sezamová semena               
Oxid siřičitý a siřičitany


